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Pöytäkirja 24/2019
Aika:

21. marraskuuta 2019 klo 10.15

Paikka:

Neuvotteluhuone Rahiala, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 A

Läsnä jäsenet:

Sini Saarinen, puheenjohtaja
Jeremi Nyyssönen, varapuheenjohtaja (poistui kohdassa 333,
palasi kohdassa 333)
Sofia Engblom
Otto Elomäki (poistui kohdassa 333, palasi kohdassa 333)
Risto Jokinen (poistui kohdassa 333, palasi kohdassa 333)
Ville Keränen, este
Johanna Pohjonen (poistui kohdassa 333, palasi kohdassa 333)

Läsnä muut:

Petra Peltonen, pääsihteeri
Joni Kajander, koulutuspoliittinen asiantuntija
Lauri Lahoniitty, järjestö- ja hallintoasiantuntija, kokouksen
sihteeri

325
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.15.
326
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Keränen oli ilmoittanut
esteestä.
327
Pöytäkirjantarkastaminen
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Engblom ja Nyyssönen.
328
Ilmoitusasiat
14.11.
23.11.
25.11.
26.11.

Pohjonen generalistit osaa -hankkeen ohjausryhmän tapaamisessa
Pohjonen ja Engblom HYY vuosijuhlilla
Jokinen ja Nyyssönen Hybridi Turku ry:n vuosijuhlilla
Pohjonen jatkuvan oppimisen työryhmän kokouksessa
Jokinen, Kajander ja Pohjonen Unihow-työpajassa
Hallitus päätti merkitä tiedoksi päätöksessä 318/2019 tapahtuneen
asiavirheen. Päätöksessä on puhuttu Otto Elomäen varajäsenestä, vaikka
kyseessä on ollut edellisen kokouksen päätöksen 305/2019 perusteella Aleksi
Aallon varajäsen. Todellisuudessa tarkoitus oli tehdä päätös Aallon
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varajäsenen vaihtamisesta Tuomas Piggistä Jami Saloseksi, eikä kumota
asiakohdan 305/2019 päätöstä Elomäen ja Aallon varajäsenten vaihtamisesta
päittäin. Päätöstä ei voitu korjata normaalissa päätöksentekojärjestyksessä
liian kireän aikataulun vuoksi. Valtakirjat SYL:n liittokokoukseen tehtiin
tarkoitetun päätöksen mukaisesti, eikä virheellistä päätöstä huomioitu niiltä
osin, kun kyseessä oli ilmeinen asiavirhe. Hallitus totesi virheen ja ilmoitti
asianosaisille liittokokousedustajille virheestä saman päivänä aikana
kokouksen jälkeen.
329
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
Järjestöasiat
330
Järjestöilmoitukset ja järjestöasemahakemukset 2019
TYYn ohjesäännön järjestöistä ja avustuksista 5 § mukaan "Järjestön on
vuosittain joulukuussa hallituksen määräämään päivään mennessä jätettävä
ylioppilaskunnalle TYYn järjestöilmoituslomake täytettynä. Ilmoituksesta
tulee käydä ilmi yhdistyksen yhteystiedot, luettelo yhdistyksen
toimihenkilöistä, nimenkirjoittajat kyseisenä vuonna, yhdistyksen
jäsenmäärä ja TYYn jäsenten osuus jäsenistöstä."
Järjestöaseman voi hakemuksesta saada yhdistys, jonka jäsenten enemmistö
on TYYn jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää
järjestöaseman myös yhdistykselle, jonka jäsenistä alle puolet on TYYn
jäseniä. Järjestöaseman myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Hakemukset
käsitellään kaksi kertaa vuodessa ennen tammikuun loppua ja ennen
syyskuun loppua. Hakemukset tulee toimittaa TYYhyn viimeistään
joulukuussa ja elokuussa hallituksen määräämään päivään mennessä.
Ohjesääntö järjestöistä ja avustuksista 2–3 § ja 5 §
Järjestö- ja hallintoasiantuntija esittää:
Hallitus
päättää,
että
joulukuun
järjestöilmoitukset
ja
järjestöasemahakemukset on jätettävä TYYlle verkkosivuilla olevien
lomakkeiden kautta 31.12.2019 klo 23.59 mennessä.
Keskustelu:

Lahoniitty esitteli asian.

Päätös:

Hallitus
päätti,
että
joulukuun
järjestöilmoitukset
ja
järjestöasemahakemukset on jätettävä TYYlle verkkosivuilla olevien
lomakkeiden kautta 31.12.2019 klo 23.59 mennessä.
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Kansainväliset asiat
331
TYY International Award 2019 -palkinnon saajasta päättäminen
Liite 1
Liite 2

TYY International Award 2019 hakijat
Kv-siiven esitys TYY International Award 2019 -palkinnon saajaksi
Turun yliopiston ylioppilaskunta myöntää vuosittain TYY International
Awardin
järjestölle,
joka
huomioi
kansainväliset
opiskelijat
kokonaisvaltaisesti toiminnassaan. Englanninkielisen viestinnän ja
kansainvälisille opiskelijoille sopivien tapahtumien lisäksi valinnassa otettiin
huomioon myös järjestöjen kansainvälisten opiskelijoiden eteen tehty
edunvalvonta. Siipien toiminnan ja valinnan ohjeistuksen (hyväksytty TYYn
hallituksen kokouksessa 23/2018) mukaan TYYn kansainvälisyyssiipi
osallistuu TYY International Awardin saajan valintaan. Valinnassa
painotettiin myös erityisesti kyseisen vuoden aikana tapahtunutta kehitystä.
TYY International Award -haku oli auki 28.10.–11.11.2019. Hakuaikana
vastaanotettiin kolme ehdotusta kolmesta eri järjestöstä. Yksi hakemus
saapui myöhässä. TYYn kansainvälisyyssiipi on asettanut työryhmän
arvioimaan hakemuksia.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi esittää:
Hallitus päättää TYY International Award 2019 -palkinnon saajan liitteen
mukaisesti.
Keskustelu:

Engblom esitteli asian.

Päätös:

Hallitus päätti myöntää TYY International Award 2019 –palkinnon ELSA
Turulle ja kunniamaininnan TuKY:lle.

332
Järjestöhakukuulutus Welcome Partyn lipunmyyntiin
Liite 3

Järjestöhakukuulutus Welcome Partyn lipunmyyntiin
TYYn, ÅAS:n, TUO:n ja Noviumin yhteinen Welcome Party järjestetään
16.1.2020 Marilynissä ja Vegasissa. Molempien yökerhojen oville tarvitaan
lipunmyyjät. Lipunmyyjiksi voivat hakea TYYn, ÅAS:n, TUO:n ja Noviumin
järjestöt. Valitulle järjestölle maksetaan 200 euron kertakorvaus. Palkkio
maksetaan lipunmyyntituloista. Haku avataan 21.11.2019 ja suljetaan
2.12.2019 klo 23.59.

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Nurmi esittää:
Hallitus päättää hyväksyä Welcome Partyn järjestöhaun esityksen ja liitteen 3
mukaisesti.
Keskustelu:

Engblom esitteli asian.
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Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä Welcome Partyn järjestöhaun esityksen ja liitteen 3
mukaisesti.

Koulutuspoliittiset asiat
333
Opiskelijaedustajien valinta yliopiston tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin
kaudelle 1.1.2020–31.12.2021
Liite 4
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Koonti tiedekuntien opiskelijoita edustavien aine- ja tiedekuntajärjestöjen
lausunnoista johtokuntien opiskelijaedustajien valinnasta
Valintatoimikunnan esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja
kauppakorkeakoulun johtokuntiin
Alkuperäinen hakukuulutus tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun
johtokuntiin
Koonti tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin hakeneista (ei
julkaista)
Valintatoimikunnan esitys oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan
valittavista
Turun yliopiston johtosäännön mukaan tiedekunnissa on tiedekunnan
hallinnon hoitamiseksi johtokunta, johon kuuluu yliopiston hallituksen
päätöksen mukaisesti yhdeksän, 12, 15 tai 18 jäsentä, joilla kullakin on
henkilökohtainen varajäsen. Kolmannes jäsenistä edustaa opiskelijoita.
Turun
yliopiston
vaalijohtosäännön
mukaan
opiskelijaedustajat
tiedekuntien johtokuntiin valitsee ylioppilaskunta. Nyt valittavien
opiskelijaedustajien toimikausi on 1.1.2020–31.12.2021.
Tiedekuntien
ja
kauppakorkeakoulun
johtokuntiin
valittavien
opiskelijajäsenten määrät (varsinainen + henkilökohtaiset varajäsenet):
Humanistinen tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

(6+6)
(5+5)
(6+6)
(5+5)
(4+4)
(4+4)
(3+3)

TYYn ohjesäännön hallinnon opiskelijaedustajien valitsemisesta mukaan
TYYn hallitus avaa haun tiedekuntien johtokuntiin ja valitsee
opiskelijaedustajat. Edustajiston valintatoimikunta valmistelee hakijoista
perustellun esityksen ylioppilaskunnan hallitukselle. Lisäksi hakijoista
pyydetään lausunto kyseisten tiedekuntien tai kauppakorkeakoulun
opiskelijoita edustavilta aine- tai tiedekuntajärjestöiltä.
Haku johtokuntiin avattiin ajalle 17.9.–16.10.2019. Ylioppilaskunnan hallitus
päätti pidentää hakuaikaa kolmen johtokunnan osalta kokouksessaan 24.10.
Hakua humanistisen tiedekunnan, oikeustieteellisen tiedekunnan ja
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yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan johtokuntiin pidennettiin 4.11.2019
saakka.
Hakuajan päätyttyä asianosaisilta tiedekunta- ja ainejärjestöiltä pyydettiin
lausunto hakijoista. Edustajiston valintatoimikunta käsitteli hakemukset ja
järjestöjen lausunnot kokouksissaan 7.11. ja 13.11. Valintatoimikunnan esitys
johtokuntiin valittavista on liitteenä. Valintatoimikunta tekee esityksen
oikeustieteellisen tiedekunnan johtokuntaan valittavista kokouksessaan
19.11. Esitys toimitetaan hallituksen kokoukseen.
Yliopistolaki (558/2009): 3 luku (organisaatio), 13 §, 27 §, 28 §
Turun yliopiston johtosääntö: 6 §, 19–20 §
Turun yliopiston vaalijohtosääntö: 3 §, 4 §, 7 §, 47 §, 49 §, 50 §
Turun yliopiston opintojohtosääntö: 2.4., luku 3
Turun yliopiston ylioppilaskunnan säännöt: 38 §, 48 §, 108 §, 110 §
Turun yliopiston ylioppilaskunnan ohjesääntö hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta:
luvut 1-2, 4, 7-8
Koulutuspoliittinen asiantuntija esittää:
Hallitus päättää valita valintatoimikunnan esityksen mukaisesti
opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenensä yliopiston tiedekuntien ja
kauppakorkeakoulun johtokuntiin kaudelle 1.1.2020–31.12.2021.
Keskustelu:

Puheenjohtaja ilmoitti, että johtokunnat käsitellään yksitellen erillisinä
kokonaisuuksina.
Kajander esitteli valintatoimikunnan esitykset.
Humanistinen tiedekunta: valintatoimikunnan esityksen mukaisesti.
Esityksessä huomioitiin tiedekuntajärjestön lausunto, laitosten edustus,
sukupuoli, kokemus sekä motivaatio.
Kasvatustieteiden tiedekunta: valintatoimikunnan esityksen mukaisesti.
Järjestöiltä täysin yhteneviä lausuntoja valittavista, joten lausunnot
huomioitiin niiltä osin kuin oli mahdollista. Esityksessä huomioitiin
tiedekuntaa edustavien järjestöjen lausunnot, laitosten edustus, sukupuoli,
kokemus sekä motivaatio. Yhtä myöhässä tullutta hakemusta ei otettu
mukaan esitykseen.
Nyyssönen ja Jokinen jääväsivät itsensä luonnontieteiden ja tekniikan
tiedekunnan johtokunnan käsittelyn ajaksi ja poistuivat paikalta.
Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta: valintatoimikunnan esityksen
mukaisesti. Esityksessä huomioitiin tiedekuntajärjestön lausunto, laitosten
edustus, sukupuoli, kokemus sekä motivaatio.
Nyyssönen ja Jokinen palasivat paikalle.
Pohjonen jääväsi itsensä lääketieteellisen tiedekunnan johtokunnan
käsittelyn ajaksi ja poistui paikalta.
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Lääketieteellinen tiedekunta: valintatoimikunnan esityksen mukaisesti.
Järjestöiltä ei saatu yksimielistä näkemystä valittavista, joten lausunnot
huomioitiin niiltä osin kuin oli mahdollista. Muuten esityksessä huomioitiin
oppiaineiden edustus, vuosikurssijakauma, sukupuoli, kokemus sekä
motivaatio.
Pohjonen palasi paikalle.
Oikeustieteellinen tiedekunta: valintatoimikunnan esityksen mukaisesti.
Esityksessä huomioitiin tiedekuntajärjestön lausunto, sukupuoli, kokemus
sekä motivaatio.
Elomäki jääväsi itsensä Turun kauppakorkeakoulun johtokunnan käsittelyn
ajaksi ja poistui paikalta.
Turun kauppakorkeakoulu: valintatoimikunnan esityksen mukaisesti.
Esityksessä huomioitiin tiedekuntajärjestön lausunto, laitosten edustavuus,
sukupuoli, kokemus sekä motivaatio.
Elomäki palasi paikalle.
Yhteiskuntatieteellinen
tiedekunta:
valintatoimikunnan
esityksen
mukaisesti. Esityksessä huomioitiin tiedekuntajärjestön lausunto, laitosten
edustavuus, sukupuoli, kokemus sekä motivaatio.
Huomioituaan opiskelijaedustajien paikkojen määrän, laitosten tasaisen
edustuksen, lausunnon ja hakijoiden hakemuksissaan osoittaman
motivaation ja kokemuksen poikkesi valintatoimikunta sukupuolten
tasapuolisuussäännöstä yhdellä naisten eduksi. Tämä ei vaaranna koko
johtokunnan tasapuolisuustilannetta.
Päätös:

Hallitus
päätti
valita
valintatoimikunnan
esityksen
mukaisesti
opiskelijajäsenet ja heidän varajäsenensä yliopiston tiedekuntien ja
kauppakorkeakoulun johtokuntiin kaudelle 1.1.2020–31.12.2021 seuraavasti
(suluissa henkilökohtainen varajäsen):
Humanistinen tiedekunta
Joni Järvinen
(Katri Sohlman)
Otso Nordblad
(Taru Savolainen)
Jenni Jäntti
(Axel Ojala)
Paula Pättikangas
(Veera Semi)
Tanja Laimi
(Vilppu Kuusipalo)
Teemu Helenius
(Karoliina Nurmio)
Kasvatustieteiden tiedekunta
Erika Järvinen
(Suvi Reini)
Eero Koski-Lammi
(Riku Manninen)
Inka Niskanen
(Milla Malin)
Saana Ylikruuvi
(Diana Põldma)
Santeri Hietala
(Tomas Armanto)
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Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Annina Ruokonen
(Roosa Hietalahti)
Iida Ikonen
(Merimari Seppänen)
Roope Ruohonen
(Sini Toivola)
Jeremi Nyyssönen
(Miika Peltotalo)
Tiina Nokelainen
(Sami Spets)
Matias Kari
(Risto Jokinen)
Lääketieteellinen tiedekunta
Ali Benkherouf
(Viivi Laitinen)
Minttu Saari
(Katariina Kökkö)
Juuso Arkkila
(Onni-Pekka Simola)
Rebekka Laitinen
(Juha Sunikka)
Simo Nuuttila
(Rebecca Suomi)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Siiri Kaarisalo
(Venla Ristola)
Roni Sirjonen
(Sami Köseoglu)
Mikael Dahlström
(Antti Peltonen)
Sini Lilja
(Roosa Toivonen)
Turun kauppakorkeakoulu
Sandra Saranpää
(Samuli Tähtinen)
Elina Järvinen
(Aliisa Mäkinen)
Otto Elomäki
(Kalle Kahanpää)
Mikael Dahlström
(Ida Leppänen)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Perttu Laitila
(Ida Sukanen)
Tiia Ylä-Peräinen
(Olli Saarinen)
Eveliina Kunttu
(Kirsti Sippel)

Traditioasiat
334
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue budjetti
Liite 9

Itsenäisyyspäivän budjetti 2019
TYY, ÅAS ja TUO järjestävät yhdessä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen 6.12.
Tapahtuman budjettiesitys on laskettu aiempien vuosien mukaisesti ja
tapahtuman kulut jaetaan STYLA-kaavan mukaisesti.

Tapahtumatuottaja esittää:
Hallitus päättää hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen budjetin.
Keskustelu:

Nyyssönen esitteli asian.
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Päätös:

Hallitus päätti hyväksyä itsenäisyyspäivän soihtukulkueen budjetin.

Tuutorointiasiat
335
Supertuutorien valinta
Liite 10
Liite 11

Supertuutori ehdotukset
Kv-Supertuutori ehdotukset
TYY valitsee vuosittain uusien opiskelijoiden ehdotuksista Supertuutorin ja
Kv-supertuutorin. Tänä vuonna ehdotuksia tuli 28 kappaletta.

Hallituksen jäsen Jokinen esittää:
Hallitus päättää valita vuoden 2019 Supertuutorin ja Kv-supertuutorin.
Keskustelu:

Jokinen esitteli asian. Jokinen esitti Supertuutoriksi Pauliina Hyväristä ja Kvsupertuutoriksi Suvi Laaksosta.

Päätös:

Hallitus päätti valita Supertuutoriksi Pauliina Hyvärisen ja Kv-supertuutoriksi
Suvi Laaksosen.

Perustelut:

Pauliina Hyvärinen on suoriutunut tuutorin tehtävistä esimerkillisesti ja
ottanut uudet opiskelijansa vastaan lämmöllä. Hän on pitänyt huolen siitä,
että hänen uudet opiskelijansa tutustuvat myös laajemmin saman aineen
opiskelijoihin ja siitä, että he osaavat olla oikeassa paikassa oikeaan aikana.
Hän on empaattinen, kuunteleva sekä osaa neuvoa ja auttaa tilanteessa kuin
tilanteessa. Hän on viettänyt paljon aikaa opiskelijoidensa kanssa niin
tuutoroinnin puitteissa kuin vapaa-ajallakin.
Suvi Laaksonen on suoriutunut Kv-tuutorin tehtävistään erinomaisesti. Hän
on auttavainen, välittävä ja sai opiskelijat tuntemaan olonsa tervetulleeksi.
Hän on erinomaisesti tutustuttanut opiskelijansa suomalaiseen
opiskelijakulttuuriin ja paikallisiin opiskelijoihin. Hän on myös auttanut
käytännön asioissa, kuten pyörän hankinnassa. Häntä ehdotettiin useissa
hakemuksissa.

336
Muut mahdolliset asiat
Ei muita käsiteltäviä asioita.
337
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.44.
Pöytäkirjan vakuudeksi,
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hallituksen puheenjohtaja

Petra Peltonen
pääsihteeri

Lauri Lahoniitty
kokouksen sihteeri

Sofia Engblom
pöytäkirjantarkastaja

Jeremi Nyyssönen
pöytäkirjantarkastaja
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